Cu prilejul Zilei Educaţiei, la Şcoala Gimnazială Miron Costin – Suceava,
elevii şi cadrele didactice au organizat activităţi diverse şi atractive care au avut ca
temă Evidenţierea rolului educaţiei în viaţa omului.
Întreaga unitate şcolară s-a transformat într-o amplă expoziţie de postere,
mesaje concepute de către elevi şi desene relevante.
O serie de proiecte s-a evidenţiat prin deschiderea către noile educaţii:
EDUC#VOLUNTARI, Educaţia te face mare, Educaţia în lume, Mici
întreprinzători.
Activitatea EDUC#VOLUNTARI face parte dintr-un amplu proiect intitulat
PRO Educaţie, PRO Voluntariat în colaborare cu Institutul pentru Parteneriat
Social „Bucovina”, prin care elevii şcolii vor fi implicaţi într-o serie de acţiuni care
au ca scop conştientizarea rolului voluntariatului în societatea modernă. Consiliul
Şcolar al Elevilor a avut un rol deosebit în realizarea acestui proiect, alături de
consilierul şcolar Apetrei Daniela.
Elevii clasei a Vl-a A și a VIII a C, coordonați de prof. Gulei Ancuța Nadia
au organizat un concurs cu titlul Educația te face MARE. Scopul activităţii a fost
conștientizarea ideii că educația e cea mai puternica armă pe care tinerii o pot
folosi pentru a schimba lumea. Educația este întotdeauna un orizont, nu o
destinație...
Iată câteva dintre creațiile elevilor:
Profesor pentru o zi
cuvinte...
întunericul alb
țesut în dune de poveste

versuri...
pulsațiile sacrului
îmi zvâcnesc limitele
simt privirile
cum se alungă
în poalele descătuşării
iar aspirațiile mele
trăiesc
ca profesor pentru o zi (IVANIUC ROXANA NAOMI , clasa a VIII aC)
E-Eterna dorință de cunoaştere
D-dăinuie în adâncul sufletului meu....
U-Unda ce vibrează şi-mi
C-cutremură ființa,
A-acum îmi dezvăluie tainele cărții.
Ț-Țărmul ce uneşte pasiunea cu
I-iubirea pentru Frumos,
E-este parte din mine, ea...educația.
(Ilisei Daria – clasa a VIII-a C)
Activităţile desfăşurate au trezit interesul elevilor, aceştia implicîndu-se activ
şi relizând materiale cu un puternic mesaj emoţional.
În lumina blândă a toamnei, Ziua Educaţiei a devenit la Şcoala Gimnazială
Miron Costin, o sărbătoare de suflet.
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